
Çdo të dielë në orën 12:30 Rruzarja dhe Mesha Shenjte

Blessed Mother Teresa Albanian Mission
739 Browns Line, Etobicoke, Ontario M8W 3V7

Tel. 416 503 4509 Fax. 416 253 5899
Email: misioni_shqiptar_kanada@catholic.org

Në të pesëmbëdhjetin vit të sundimit të Tiberit Cezar, kur Ponc Pilati ishte qeveritari i 
Judesë, kur Herodi ishte tetrark i Galilesë, Filipi, vëllai i tij, tetrark i krahinës së Ituresë e 

i Trakonitidës, Lizania tetrark i Abilenës; kur Ana e Kajfa ishin kryepriftërinj, fjala e Hyjit i qe 

drejtuar Gjonit, birit të Zakarisë, në shkreti. Atëherë Gjoni e përshkoi mbarë krahinën e Jordanit 

duke predikuar pagëzimin e kthimit për falje të mëkateve në përkim me sa shkruan në librin e 

predikimeve të Isaisë profet: “Zëri i atij që bërtet në shkreti: përgatitni udhën e Zotit; rrafshoni 

shtigjet e tija! Çdo luginë le të mbushet, çdo mal e kodër le të ulet; udhët e shtrembra le të bëhen të 

drejta e ato gropa-gropa le të bëhen të rrafshta. E çdo njeri do ta shohë shëlbimin e Hyjit.” Lk 3, 1-6

Rrafshoni / Flatten

9 dhjetor 2012



Mesha Shenjte....

Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 12:30 te Kisha: 
Our Lady of the Miraculous Medal, 739 BROWN’S 
LINE, Etobicoke, M8W 3V7 (Browns Line & Evans 
Avenue) Phone (416) 255-2721. Kisha ndodhet 
menjehere mbrapa Slovenia Credit Union. Public 
transport: Brown’s Line at Coules Court North Farside 
(15 m N) 123. Per me shume informacion shih faqen 
internet: www.ourladyofmm.com ose kunsulto harten 
e ketushme.

Kushdo që dëshiron pas Meshes te ofrojë pije freskuese 
të kontaktojë Vilson Prekaj (tel. 647.855.9643) ose  
Zef Deklaj (tel. 416. 618.4820)

Kalendari liturgjik i javes...

10 Dhjetor Zoja e Loretos
11 Dhjetor Shen Damazi I
12 Dhjetor Zoja e Guadallupes
13 Dhjetor Shen Luçia
14 Dhjetor Shen Gjoni i Kryqit

Mbrëmje me rastin e Krishtlindjeve
Me LIVE MUZIK. 
Të shtunën 22 dhjetor në 
orën 7 të darkës ne adresen 
739 Browns line, Toronto. 
Per bileta kontaktoni: 
Gjovalin Selmani 
647.500.3875; 
Luigj Narkaj 
647.241.3060.

Organizuar nga Misioni Katolik Shqiptar 
‘E Lumja Nënë Tereza’

Ju mirëpresim!

Faqja internet e Misionit...

Fale punes se Aleksander Selmanit u be e mundur 
hapja e nje website te Misionit per te qenë më pranë me 
informacionet apo gjarjet e vazhdueshme. 
Website address është: www.misioninenetereza.com

Kerkojme te dime adresat e ketyre 
personave...

Gëzim Beci, Gjergj Pjetri, Arben Kalaj, Albert Gjekaj, 
Fran Gjocaj, Martin Marashaj, Luigj Lumaj. 

Haku i Kishes per vitin 2012 e ka dhene

Ilir Daka, Ilir Gjokaj.
Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte! 

Në predikimin e parë të Kohës së Ardhjes, 
atë Kantalamesa: jemi para një bote 
pas-kristiane, që duhet ungjillëzuar.  

Në Kapelën e Nënës së Shëlbuesit, në Vatikan, sot 
paradite Papa dëgjoi predikimin e parë të Kohës së 
Ardhjes, mbajtur nga Atë Raniero Kantalamesa. 
Predikatari i Shtëpisë Papnore, i cili propozoi një 
UHÁHNWLP�NXVKWXDU�9LWLW� Ws�)HVs�� NXMWRL� VH�Qs�G\� MDYsW�
H� DUGKVKPH� GR� Ws� ÁDVs� SsU� ���YMHWRULQ� H� .RQFLOLW� ,,�
të Vatikanit dhe për Sinodin kushtuar ungjillëzimit e 
transmetimit të fesë së krishterë. 
Sot predikatari kapuçin nguli këmbë mbi kuptimin e 
fesë: foli për rrugët që duhen ndjekur për ta formuar 
fenë e për ta bërë vepruese në frymën e dashurisë 
së krishterë, në një botë e cila, sipas fjalëve të atë 
Kantalamesës drejtuar të pranishmëve, është e njëllojtë 
me atë të Apostujve. Kemi, prandaj, para vetes, të paktën 
përsa u përket disa mjediseve, një botë pas-kristiane, 
që duhet ungjillëzuar. E duhet të kthehemi tek metoda 
e Apostujve, shtoi predikatari, duke përdorur shpatën 
e Shpirtit Shenjt, si e quan Letra drejtuar Hebrenjve, 
domethënë, kumtimin në Shpirt e pushtet, të Krishtit të 
vdekur e të ngjallur për mëkatet tona.

Për bustin e Nënë Terezës në Montreal 
dhanë....

Nikolin Gjelosh Vukelaj 1500 dollare, Alma Maksuti 
100 dollare, Prek Gjonaj 100 dollare, Kreshnik Malaj 
100, Malot Hasaj 100, Lec Gashaj 100, Anton Malaj 
100, Petrit Fran Ujkaj 60 dollare, Nikolle Vuktilaj 
60, Tom Ulaj 20, Mark Ndoci 20, Arben Toma 50, 
Paulin Qosaj 20, Fatmir Qosaj 20, Artan Vuksanaj 60, 
Leonard Kalaj 50, Martin Vuktilaj 20, Pjeter Preka 20, 

�



Ervin Pepaj 50, Nikolle Lumaj 20, Elis Bzhetaj 50, 
Edmond Ramaj 100, Luk Gjolaj 100, Anton Kalaj 20, 
Dritan Lumaj 20, Ljuc Junçaj 20, Aleksander Stolaj 20, 
Ndok Maca 40, Petrit Ukaj 20, Gjergj Gjinaj 20, Alex Coku 
100, Altin Miri 20, Lek Selmanaj 100, Linda Kalavaçi 50, 
Emiljan Zadrima 80, Anton Selmanaj 10, Luigj Lallinaj 
100, Gent Gjergji 50, Ndrek Pjetri 20, Alfred Shllaku 20, 
Rrok Gjoni 40, Marin Muzhani 20, Vilson Prekaj 100, 
Gjergj Nikolla 200, Mario Martini 300, Martin Pjetri 200, 
Preke Spaqi 50, Beniamin Hasko 20, Ferdinant Grabanica 
100, Nue Nikçi 100, Sokol Kaçaj 50, Adelina Muskaj 20, 
Zef Deklaj 300, Petrit Stolaj 50.

Subject: Falenderim
From:  “kujtim ismaili” 

<kujtimismaili@yahoo.com>
Date: Fri, December 7, 2012 16:18
To:  “misioni_shqiptar_kanada@catholic.org” 

<misioni_shqiptar_kanada@catholic.org>

I nderuar Don, Giovani

Ne emer te  Bashkesise Shqipetare te Kuebekut 
ne Montreal e ne emrin tim personal ju 
falenderojme per ndihmen ne realizimin e projektit 
Nene Tereza ne Montreal.

Ky projekt qe konsistonte ne vendosjen  e 
shtatores se Nene Terezes ne Montreal , i cili u 
inagurua ne daten 24 Nentor 2012, me rastin e 
100 vjetorit te pavaresise se shqipetareve, tregoi 
se ne kemi c’ti tregojme komuniteteve te tjera.

Nga gjiri i kombit tone vazhdimisht kane dale 
¿JXUD�TH�MR�YHWHP�MDQH�QGHUXDU�H�UHVSHNWXDU�
ne mbare boten por njekohesisht na bejne te 
ndjehemi   krenar qe jemi shqipetar.

Me kete rast do te doja te falenderoja te gjithe 
anetaret e Misionit “E Lumja Nene Tereza “ ne 
Toronto per ndihmen e tyre me shumen 
prej 5800 $ CAD nga te cilat 1500$ CAD nga 
ana e Zotit Nikolin Gj. Vukelaj .

Ndihma qe ju bete per realizimin e ketij projekti 
eshte e stampuar perjetesisht ne pllaken 
perkujtimore prane statujes se Nene Terezes.
Zoti Ju bekofte te gjitheve dhe zoti bekofte 
Shqiperine e Shqiptaret kudo jane.

Me respekt

Presidenti i Bashkesise Shqipetare te Kuebekut 
ne Montreal

Benedikti XVI: 
Lutja drejtuar Zojës së Papërlyer

O Mari, Virgjër e papërlyer,
edhe sivjet ndodhemi, me dashuri bijnore, në këmbët 
H� ÀJXUsV� VDWH� SsU� Ws� Ws� SDUDTLWXU� ULVKWDV� QGHULPLQ� H�
bashkësisë së krishterë e të qytetit të Romës. Ndalemi 
këtu në lutje, duke ndjekur traditën e nisur nga papët 
e mëparshëm në ditën solemne, në të cilën liturgjia 
kremton të Zënët tënd të papërlyer, mister që është 
burim gëzimi e shprese për të gjithë besimtarët. Të 
përshëndesim e të thërrasim me fjalët e Engjëllit: 
‘Hirplote’ (Lk 1,28), emri më i bukur me të cilin të 
thirri vetë Zoti që prej amshimi.

“Hirplote” je, o Mari, plot dashuri hyjnore që nga çasti 
i parë i jetës sate, e paracaktuar nga Hyji për të qenë 
Nëna e Shpërblyesit, bashkëpunëtorja e ngushtë e Tij 
në misterin e shëlbimit. Në të Zënët tënd të papërlyer 
shkëlqen grishja e nxënësve të Krishtit, të thirrur për t’u 
bërë, me hirin e Tij, shenjtorë e të papërlyer në dashuri 
(cfr Ef 1,4). Në ty ndriçon dinjiteti i çdo njeriu, që është 
gjithnjë i çmuar para syve të Krijuesit. Kush i sjell sytë 
nga Ti, o Nënë gjithëshenjte, nuk e humbet kurrë paqen, 
sado të vështira të jenë provat e jetës. Ndonëse e hidhur 
është përvoja e mëkatit, që e shëmton dinjitetin e bijve 
të Hyjit, kush mbështetet tek Ti, rizbulon bukurinë e së 
vërtetës e të dashurisë dhe rigjen shtegun që të çon në 
shtëpinë e Atit.

“Hirplote” je ti, o Mari, që duke pranuar me ‘po’-në 
tënde planet e Krijuesit, na hape rrugën e shpëtimit. Në 
shkollën tënde, na mëso edhe ne t’i themi ‘po’ vullnesës 
së Zotit. Një ‘po’ që bashkohet me ‘po’-në tënde pa 
asnjë kusht e pa asnjë hije, për të cilën Ati qiellor deshi 
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të kishte nevojë për të lindur Njeriun e ri, Krishtin, të 
vetmin Shëlbues të botës e të historisë. Na jep guxim 
t’i themi ‘jo’ mashtrimeve të pushtetit, të parasë, të 
kënaqësisë; fi timeve të pandershme, korrupsionit, 
hipokrizisë, egoizmit e dhunës. T’i themi ‘jo’ Djallit, 
princit mashtrues të kësaj bote e ‘po’ Krishtit, që 
shkatërron pushtetin e së keqes me gjithëpushtetin e 
dashurisë. Ne e dimë se vetëm zemrat e penduara, të 
kthyera në rrugën e dashurisë, që është Zoti, mund të 
ndërtojnë një ardhmëri më të mirë për të gjithë.

“Hirplote”, je Ti, Mari! Emri yt është për të gjitha 
breznitë peng i sigurt shprese. Po! Sepse, siç shkruan 
Poeti i madh Dante, për ne të vdekshmit Ti ‘je burim i 
gjallë shprese” (Par., XXXIII, 12). Te ky burim, te gurra 
e Zemrës sate të papërlyer, vijmë përsëri, shtegtarë plot 
me besimin se në Ty do të gjejmë fe e ngushëllim, gëzim 
e dashuri, siguri e paqe.

Virgjër “hirplote”, tregohu Nënë e ëmbël dhe e 
kujdeshsme për banorët e këtij qyteti, që është yti, 
sepse e gjallëron dhe e drejton shpirti i vërtetë ungjillor; 

tregohu rojtare vigjilente për Italinë e për Evropën, në 
mënyrë që nga rrënjët e lashta të krishtera popujt të 
thithin limfën e re për të sotmen e për të ardhmen e tyre; 
tregohu Nënë e mëshirshme për mbarë botën që, duke 
respektuar dinjitetin njerëzor e duke kundërshtuar çdo 
formë të dhunës e të shfrytëzimit, të hidhen themelet 
e patundura të qytetërimit të dashurisë. Tregohu Nënë 
posaçërisht për ata që kanë më tepër nevojë: për të 
pambrojturit, për të braktisurit, për të pastrehët, për 
viktimat e një shoqërie që tepër shpesh e fl ijon njeriun 
për qëllime e interesa të tjera.Tregohu Nënë e të gjithëve, 
o Mari, e dhurona Krishtin, shpresën e botës! “Monstra 
Te esse Matrem”, o Virgjër e papërlyer, hirplote!

Amen!

Benedikti XVI: Lutja drejtuar Zojës së 
Papërlyer në Sheshin e Spanjës në Romë.

Vatikan 8. 12. 2006 

http://store.albaniancoffee.org

